
 

    
การสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมตัิ ( ATS ) บัญชี
ธนาคารกรุงไทย 
 

 
 

การเปิดบัญชีออนไลน์กับ KTBST SEC ท่านยินยอมให้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ส าหรับหักเงินค่าซื้อ  
รับเงินปันผล รับเงินค่าขาย และถอนเงินจากบัญชีลงทุน ของทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ บัญชีที่ท่านท าการสมัคร ATS ต้องเป็นหมายเลขบัญชีเดียวกับข้อมูลที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนสมัครเปิดบัญชี  

 
สามารถสมคัรบริการ ATS ได้ 4 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 

1. โมบายแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย            ( ใช้เวลา 1 – 2 วันท าการ ) 

2. Internet Banking ผ่าน KTB Netbank             ( ใช้เวลา 1 – 2 วันท าการ ) 

3. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย  ( ใช้เวลา 2 – 3 วันท าการ ) 
 

ทั้ง 3 ช่องทางด้านบน กรุณากรอกรายละเอียดเพ่ือสมัครบริการ ดังนี้ 
• รหัสบริษัท (Comp Code) = 5532 

• หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref 1) = หมายเลขบัญชีซื้อขาย ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขบัญชี จากอีเมล “การ
แจ้งรายละเอียดการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการของ KTBST SEC” 

ตัวอย่าง หมายเลขบัญชีที่ได้รับจากอีเมล 1-2198745-0 กรุณากรอกหมายเลขอ้างอิง 1 (Ref 1) โดยไม่ต้อง
ใส่ - เป็น “121987450”  

• หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) = หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 
4. แบบฟอร์มยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ( ใช้เวลา 7 – 14  วันท าการ ) 

• กรอกแบบฟอร์มยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก พร้อมแนบเอกสาร 1. ส าเนาบัตรประชาชน 2. ส าเนาสมุดบัญชี
ธนาคารหน้าแรกที่ระบุหมายเลขบัญชีและชื่อเจ้าของบัญชี พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องบนส าเนาทุกฉบับ 

 
 
เมื่อท่านด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าท่ี เพื่อด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTBST Group Contact Center โทร 02 351 1800 กด 1 ตาม
วันและเวลาท าการ 8.30 น. ถึง 17.00 น. เว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
 



ขั้นตอนการสมัคร ATS ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย  
**ก่อนท ารายการ กรุณาตรวจสอบหมายเลขบัญชีซื้อขาย จากอีเมล “การแจ้งรายละเอียดการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการของ KTBST SEC”** 

1. เข้าโมบายแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT 
เลือก “Service (บริการ)” และ “หักบัญชีอัตโนมัต”ิ 

    

2. ค้นหาชื่อ/เลขที่ผู้ให้บริการ เป็น “KTBST”  
หรือ “5532” และเลือก “บมจ.หลักทรัพย์  
เคทีบีเอสที” 

    
3. ยอมรับ Direct Debit Consent และคลิก  
“ถัดไป”                     

 

4. ระบุ “หมายเลขอ้างอิง 1 และ 2” คลิก “ถัดไป” 
ตรวจสอบข้อมูลและคลิก “ยืนยัน”   

    
5. แจ้งผลการส่งใบสมัครส าเร็จ คลิก “เสร็จสิ้น”                     

 

6. เมื่อการสมัครบริการส าเรจ็ และกลับมาที ่
“บริการหักบัญชีอัตโนมัติ” จะแสดง “รายการ 
หักบัญชีของฉัน” ที่สมัครหักบัญชีอัตโนมตัิกับ  
บมจ.หลักทรพัย์ เคทีบีเอสที มาแสดง 

 



ขั้นตอนการสมัคร ATS ผ่าน Internet Banking ผ่าน KTB Netbank              
**ก่อนท ารายการ กรุณาตรวจสอบหมายเลขบัญชีซื้อขาย จากอีเมล “การแจ้งรายละเอียดการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการของ KTBST SEC”** 

1. เข้าเว็บไซต์ Internet Banking KTB Netbank 
https://www.ktbnetbank.com/consumer 
กรอก “Username” “Password” พร้อม  
Captcha และคลิก “เข้าสู่ระบบ” 

 
 

2. เลือก “บริการอื่นๆ”  

    

3. เลือก “รายการหักบัญชีอัตโนมัติ (DDR)” และ 
เลือก “+ การสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัต”ิ               

 

4. ศึกษารายละเอียดข้อตกลงของการขอใชบ้ริการ 
คลิก “ตกลง”   

 
5. เลือกบัญชีผู้โอน และเลือกประเภทบริษัทท่ี 

รับช าระเป็น “หลักทรัพย์/กองทุน” 

                     

 

6. เลือก “บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (5532)” 

 

7. กรอกรายละเอียดเพือ่สมัครใช้บริการตามท่ี 
ระบบแสดง และคลิก “ตกลง” เพื่อเสร็จสิ้น 
กระบวนการสมัคร 

 

 

  

บมจ.หลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที (5532) 

1111111111111 

https://www.ktbnetbank.com/consumer


ขั้นตอนการสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 
**ก่อนท ารายการ กรุณาตรวจสอบหมายเลขบัญชีซื้อขาย จากอีเมล “การแจ้งรายละเอียดการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการของ KTBST SEC”** 

สมัครผ่าน ATM รุ่น RCM 3in1 HITACHI ( หน้าจอน ้าเงินเข้ม ) 

1. สอดบัตร ATM / Debit Card                             
และ ระบุ PIN Code 

 

2. เลอืกบริการอ่ืนๆ                              
 

 

3. เลือกหักบัญชอีัตโนมัติ Direct Debit                       

 

4. เลือกระบรุหัสบริษัท                       

 

5. ระบุรหัสบริษัท 5532 และคลกิ “ตกลง”                     

 

6. ระบุ หมายเลขอ้างอิง 1 และ 2  

 
7. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครก่อนคลิก “ตกลง”                     

ยืนยันการท ารายการ 

 

 



 

สมัครผ่าน ATM รุ่น WINCOR และ NCR ( หน้าจอฟ้า ) 

1. สอดบัตร ATM / Debit Card                             
และ ระบุ PIN Code 

 

2. เลือก ถอน / โอน / อ่ืนๆ         
 

 
3. เลือก บริการอ่ืนๆ  

 

4. เลือก สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการ                       

 
5. เลือก หักบัญชอีัตโนมัติ  

 

6. เลือก ระบุรหัสบริษัท “5532” 

 



 

กรุงไทย 


